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Inleidende opmerkingen

Deze basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws is bedoeld voor wie zich
de grondbeginselen van deze taal eigen wil maken. Hiervoor is geen
voorkennis nodig. 

Het doel van dit boek is de grammatica van het Bijbels Hebreeuws zo
eenvoudig mogelijk uit te leggen. Daarom is de methode die hierin gevolgd
wordt beschrijvend (descriptief). Dat betekent dat stof van
historisch-grammaticale aard niet aan de orde komt. 

Als basisgrammatica is dit boek geschikt voor beginnende
theologiestudenten of cursisten. Het kan gebruikt worden bij een cursus
Hebreeuws, in een studie- en leeskring, leerhuis, of met name bij
zelfstudie. 

Geschikt voor zelfstudie
Over alle behandelde stof worden in het bijbehorende werkboek
oefeningen geboden met uitwerking en de nodige toelichting. Men
beschikt zo over voldoende materiaal om met de stof die geleerd is te
kunnen oefenen. Hiermee is deze grammatica ook geschikt gemaakt voor
zelfstudie.

Gebruik grammaticale termen
Voor grammaticale begrippen bestaan Nederlanse en op Latijn gebaseerde
termen. In dit boek worden voornamelijk de Nederlandse grammaticale
termen gebruikt; wanneer een term voor het eerst wordt gebruikt, dan
staat de Latijnse term er tussen () bij. Ook wordt hierbij de in dit boek
gebruikte afkorting van de term vermeld (zie lijst met afkortingen).

Verwijzingen 
Wanneer verwezen wordt naar een paragraaf binnen hetzelfde deel van dit
grammaticaboek, wordt alleen het paragraafnummer vermeld. Wanneer
de verwijzing een paragraaf uit een ander deel betreft, dan wordt ook het
nummer van dat deel (I, II of III) vermeld in de verwijzing.

Werken aan een basisvocabulaire
Wanneer in de uitleg en voorbeelden nieuwe woorden met hun betekenis
worden genoemd, dan is het de bedoeling dat deze zo veel mogelijk
gememoriseerd worden. Op deze wijze wordt een basisvocabulaire
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opgebouwd. Veel woorden met vertaling die zijn gebruikt in de
voorbeelden bij de uitleg komen terug in de opdrachten. Het merendeel
van die woorden is ook opgenomen in de aparte woordenlijsten. Woorden
die slechts zelden in de Hebreeuwse bijbeltekst voorkomen zijn niet in deze
woordenlijst opgenomen.

Oefeningen met uitwerking
Per thema wordt een daarbij aansluitende oefening geboden in het
werkboek (deel III). In veel gevallen zijn dat meerdere oefeningen over één
bepaald thema. De opgaven betreffende schrift- en klankleer (deel I)
houden met name lees- en transcriptieoefeningen in. De opgaven
betreffende vormleer (deel II) houden in het bijzonder vertaalopdrachten
in. Van alle oefeningen wordt een uitwerking geboden in het werkboek
(deel III, B 2).
In de opgaven wordt de nieuwe stof toegepast en verwerkt, waarbij ook
alle reeds behandelde stof aan de orde blijft komen. Op die manier worden
de zinnen van de vertaalopgaven steeds uitgebreid(er). 
De uitdrukkingen en zinnen van de oefeningen komen overwegend uit de
tekst van de Hebreeuwse Bijbel, in bepaalde gevallen aangepast aan het
niveau van de oefening. De bedoeling is dat de cursist zo ook bijbelse
uitdrukkingen en (delen van) Hebreeuwse bijbelteksten gaat herkennen. In
de oefeningen worden vooral de woorden die al bekend zijn verwerkt (zie
voorafgaand punt inzake basisvocabulaire).

Verwijzingen naar bijbelteksten
In de voorbeelden bij de uitleg en in de oefeningen worden overwegend
bijbelteksten gebruikt. Hierbij wordt vaak verwezen naar de tekstplaats in
de Hebreeuwse Bijbel (MT); de meeste vertalingen stemmen hiermee
overeen. De NBV volgt altijd de MT, andere vertalingen (NBG, SV, HSV)
wijken hier in bepaalde gevallen van af; in de verwijzingen wordt dit zo veel
mogelijk weergegeven.

Opbouw en inhoud van deze grammatica
De hoofdonderdelen van de studie van de Hebreeuwse taal zijn: schrift- en
klankleer, vormleer en zinsbouw. In deel I wordt schrift- en klankleer
behandeld; naast het leren van het Hebreeuwse alfabet is kennis van een
aantal andere zaken belangrijk om het Hebreeuws goed te kunnen lezen. In
deel II komt voornamelijk vormleer aan de orde. Bij de bespreking hiervan
wordt ook aandacht geschonken aan aspecten van zinsbouw. De laatste
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drie hoofdstukken van deel II zijn geheel aan zinsbouw gewijd. Deel III is
een werkboek met oefenmateriaal.

Overzicht van de inhoud van het grammatica- en werkboek
Het grammaticaboek (deel I en II) omvat twee onderdelen:

I  Schrift- en klankleer 
II  Vormleer en zinsbouw

Het werkboek (deel III) omvat drie onderdelen:
III A  Schrift- en klankleer 

A 1. Transcriptie- en leesopgaven
A 2. Uitwerkingen van de opgaven
A 3. Leesoefeningen

III B  Vormleer
B 1. Opgaven over vormleer
B 2. Uitwerkingen van de opgaven

III C Lijsten en tabellen
C 1. Woordenlijst en werkwoordenlijst
C 2. Tabellen, overzichten en schema’s
C 3. Lijsten van gebruikte begrippen, afkortingen en een korte
literatuurlijst.

°
°

°
–
–
–

°
–
–

°
–
–
–
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Tapijtpagina uit de Codex Leningradensis (Folium 474r). Bij deze bekende illustratie wordt
de aandacht getrokken naar het centrum van de ster waarin de kopiïst van de codex
schreef: ‘Ik Samuël ben Ja`aqob heb deze codex geschreven, gepunctueerd en van masora
voorzien ... ’
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Korte inleiding

Taal en schrift van de Hebreeuwse Bijbel
Het Hebreeuws is de hoofdtaal van de Hebreeuwse Bijbel of Oude
Testament. Naast het Hebreeuws komen ook enkele tekstdelen voor die in
het Bijbels Aramees zijn geschreven: Ezra 4:8-6-18; 7:12-26; Dan. 2:4-7:28. 1 
Het Hebreeuws behoort tot de Semitische taalfamilie, evenals het Aramees
en andere talen, zoals onder meer het Akkadisch, Fenicisch, Ugaritisch,
Syrisch, Ethiopisch, Arabisch.2 De Semitische talen hebben bepaalde
gemeenschappelijke kenmerken, waarvan de volgende ook in het
Hebreeuws voorkomen: typische keelklanken, scherpe medeklinkers (zie I,
§ 1.8; 1.10), en het systeem van stammen, waarbij een klinkerpatoon komt
dat de veranderingen van de grondbetekenis van de stam uitdrukt.

De Hebreeuwse taal heeft, zoals veel talen, een ontwikkelingsgeschiedenis
meegemaakt. Vanaf de vroegste periode van het Oudhebreeuws tot het
Iwriet of modern Hebreeuws van het huidige Israël. 
Ook het Hebreeuwse schrift veranderde in de loop van de tijd: het meer
cursieve Oudhebreeuwse schrift werd uiteindelijk vervangen door het van
de Arameeërs overgenomen ‘kwadraatschrift’ (zie I, § 1.2), dat tot op
heden gebruikt wordt voor het op schrift stellen van de Hebreeuwse Bijbel,
hetzij met de hand geschreven of gedrukt.
Buiten de Hebreeuwse Bijbel komt het Bijbels Hebreeuws voor in
tekstvondsten uit het oude Israël zoals ostraca (beschreven scherven),
zegels, gewichten, inscripties op aardewerk. Hier kan ook de bekende
‘Siloach-inscriptie’ genoemd worden. Deze inscriptie stamt uit de 8e eeuw
v. Chr. en is geschreven naar aanleiding van de totstandkoming van de
tunnel die koning Hizkia liet maken (zie 2 Kron. 32:30).

De tekst van de Hebreeuwse Bijbel
De Hebreeuwse bijbeltekst kent eveneens een lange geschiedenis. Na de
ontstaansperiode ten tijde van de bijbelschrijvers werd de bijbeltekst
overgeschreven door kopiïsten en op deze manier overgeleverd. In deze
overleveringsgeschiedenis hebben Joodse geleerden, Masoreten

1. Nog één vers is Aramees: Jer.10:11; en twee woorden: Gen. 31:47. 
2. De aanduiding ‘Semitisch’ - afgeleid van ‘Sem’ (Gen. 5:32) - werd vanaf einde 18e eeuw

toegepast op de taalfamilie waartoe ook het Hebreeuws behoort (vgl. Gen. 10:21-31).   
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(‘overleveraars’) genaamd, een belangrijke rol gespeeld.3 Zij waren actief in
de periode van de 6e tot 10e eeuw na Chr. (zie I, § 2.1). Hun werk is van
groot belang geweest in de overlevering van de Hebreeuwse bijbeltekst. Zij
hebben de Hebreeuwse medeklinkertekst voorzien van een
klinkertekensysteem, accenten en andere leestekens, met elkaar ook
aangeduid als ‘punctuatiesysteem’. Hiermee hebben zij de uitspraak
aangegeven en vastgelegd. Het geheel van consonantentekst met het
masoretische punctuatiesysteem wordt aangeduid als ‘Masoretische tekst’
(MT). Dit is de standaardtekst van de Hebreeuwse Bijbel geworden. 

Handschriften van de Hebreeuwse Bijbel
De belangrijkste en oudste handschriften van deze masoretische tekst
stammen, uitgezonderd de Dode Zeeteksten, uit de periode van de 9e t/m
11e eeuw na Chr. We kunnen de volgende documenten noemen:

De Profetencodex van Moshe ben Asher, geschreven en van
punctuatie voorzien in het jaar 895 te Tiberias. (Een codex is een
gebonden boek).
De Aleppo-codex, geschreven door Shelomo ben Buya’a, in de eerste
helft van de 10e eeuw. Het handschrift bevat(te) de gehele tekst van
de Hebreeuwse Bijbel, maar is helaas beschadigd. 
De Codex Leningradensis. Dit handschrift bevat de masoretische tekst
van de gehele Hebreeuwse Bijbel. Dit handschrift werd in het jaar
1008 of 1009 geschreven door de kopiïst Samuel ben Jakob. De grote
waarde van dit handschrift ligt in het feit dat dit het oudste,
complete handschrift is van de Hebreeuwse Bijbel. Dit handschrift is
de basis van de uitgave van de Biblia Hebraica Stuttgartensia. 

°

°

°

3. De aanduiding komt voort uit de enigszins onzekere term ‘masora’ (= overlevering).
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DEEL I

SCHRIFT- EN KLANKLEER
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Tapijtpagina uit de Codex Leningradensis (Folium 478r). De micrografie van deze illustratie
bestaat alleen uit Hebreeuwse bijbelteksten. In het centrum staan drie woorden: ‘De Tora
van de HERE is volmaakt ...’ (Ps. 19:8).
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1. Het alfabet

1.1 Medeklinkerschrift

Het Hebreeuwse schrift is een medeklinkerschrift. Dat is een schrift dat -
zoals veel andere Semitische talen - alleen uit medeklinkers bestaat: de 22
letters van het Hebreeuwse alfabet. Omdat deze letters alleen
medeklinkers (consonanten) zijn wordt het schrift aangeduid als
medeklinkerschrift (of consonantenschrift). Dit houdt echter niet in dat het
Hebreeuws geen klinkers (vocalen) zou kennen; alleen bestaan er van
oorsprong geen tekens voor. Een uitsluitend uit medeklinkers bestaande
tekst noemt men een consonantentekst.

1.2 Kwadraatschrift

Het Hebreeuwse schrift heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld, waarbij
verschillende lettertypen werden gebruikt. Deze ontwikkeling resulteerde
uiteindelijk in het gebruik van het Aramese kwadraatschrift. Dit lettertype,
dat zowel in de gedrukte als in de handgeschreven bijbeltekst werd/wordt
gebruikt, staat vanwege zijn vierkante vorm bekend als ‘kwadraatschrift’. 

1.3 Naam, teken, transcriptie en uitspraak

Zowel de namen als de vormen van de Hebreeuwse letters houden
oorspronkelijk verband met de klank die elk letterteken weergeeft. Het is
vooral van belang dat men de letters visueel leert herkennen. Daarbij dient
men te leren welke klank bij elke letter hoort. 

Transcriptie (of translitteratie) is de weergave van de Hebreeuwse
letters in een uitspraakstelsel, waarbij men overwegend Latijnse
letters gebruikt. Zie de derde kolom in onderstaand overzicht. 
Zie voor de uitspraak de vierde kolom in onderstaand overzicht. Zoals
uit de vergelijking van kolom 3 en 4 blijkt, vallen de weergave in
transcriptie en die van de uitspraak grotendeels samen. 
De transcriptie van Hebreeuwse woorden geeft tevens aan hoe de
uitspraak ervan luidt.

°

°

°
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